
 

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 2018 

 
§ 1 NAVN. 

Stk. 1 Kredsen har navnet “Næstved Lærerkreds” og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, 

omfattende Næstved Kommune. 

 

§ 2 FORMÅL 

Stk. 1 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske 

og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

Stk. 2 Dette formål søges bl.a. opnået ved, at 

Udøve kredsens aftaleret, afholde møder, kurser og konferencer af faglig og pædagogisk karakter, samt 

samarbejde med og støtte til andre organisationer.  

Stk. 3 Som en del af kredsens midler råder Næstved Lærerkreds over en Særlig Fond, hvis vedtægter findes 

som bilag til disse vedtægter for Næstved Lærerkreds. 

 

§ 3 OPTAGELSE OG UDMELDELSE. 

Stk. 1 Som medlem skal optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 3, og 10 har ret 

til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. 

Stk. 2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til 

Næstved Lærerkreds eller til foreningens kontor. 

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til Næstved Lærerkreds eller foreningens kontor med mindst 1 måneds 

varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. 

 

§ 4 KONTINGENT. 

Stk. 1 Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af styrelsen 

udarbejdet budget for det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves kvartalvis fra 1. januar 2021. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2 Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Næstved Lærerkreds alene med sit indbetalte og sit 

forfaldne kontingent til Lærerkredsen. 

 

§ 5 GENERALFORSAMLING. 



Stk. 1 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.  

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. 

Stk. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne 

og på fagbladet Folkeskolens hjemmeside samt Næstved Lærerkreds hjemmeside. Ved indkaldelsen angives 

foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. 

Stk. 4 Forslag der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 

arbejdsdage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden, indeholdende forslag til budget og 

kontingent bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 arbejdsdage før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt 

flertal, jf. dog § 16 og 17. 

Stk. 6 Skriftlig afstemning foretages, når mindst 10 % af tilstedeværende medlemmer eller dirigenten 

begærer det. 

Stk. 7 Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 

vælges. 

Stk. 8 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev. 

 

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretning. 

5. Regnskab. 

6.  Indkomne forslag. 

7. Budget og kontingent. 

8. Valg jf. § 7 og 9. 

9. Eventuelt. 

 

 

§ 7 VALGREGLER. 



Stk. 1 Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget. 

Stk. 2. Næstformanden, som tillige er kongresdelegeret, vælges på generalforsamlingen ved særskilt valg 

efter valget af kredsformand og forud for valget af kredsens øvrige delegerede. 

Stk. 3 Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.  

Stk. 4 Valg af 2 revisorer for 2 år.  Disse afgår på skift hvert år. Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant. 

 

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 

10% af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom og samtidig indsender forslag til dagsorden. I 

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget 

(sommerferien fraregnet). 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne. 

Stk. 3 Medlemmer uden fast arbejdssted informeres ved skriftlig henvendelse. 

 

§ 9 KREDSSTYRELSEN.  

Stk. 1 Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer. 

Stk. 2 Kredsstyrelsens medlemmer er kredsformanden, som er delegeret. Næstformanden som tillige er 

delegeret. Kredsens øvrige delegerede, samt yderligere et antal medlemmer, som er suppleanter for de 

delegerede. 

Stk. 3 Kredsstyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i lige år og har samme funktionsperiode 

som Danmarks Lærerforenings kongres. 

Stk. 4 Kredsstyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere. 

 

§ 10 FRIKØB OG LØN 

Stk. 1 Generalforsamlingen fastlægger hvert år med budget- og kontingentvedtagelsen kredsstyrelsens 

samlede frikøb.  

Stk. 2 Fordelingen af det under stk. 1 fastlagte frikøb foretages af kredsstyrelsen. 

Stk. 3 Kredsformandens løn svarer til slutlønnen i overenskomsten for konsulenter mellem S.A.K.S. og PDK. 

Næstformanden modtager et tillæg. Tillægget er på 5.500 kr. om måneden i ´00-niveau og reguleres i 

forhold til frikøbsprocenten. Alle løndele er pensionsgivende.  

 

Stk. 4 På kredsens budget afsættes hvert år et beløb til funktionsløn til øvrige kredsstyrelsesmedlemmer.  

Tillægget er pensionsgivende.  



Fordelingen af beløbet besluttes af kredsstyrelsen. 

 

§ 11 MISTILLIDSVOTUM. 

Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10. 

Kredsstyrelsesmedlemmer, som i en valgperiode væltes ved et mistillidsvotum, oppebærer en evt. 

timereduktion skoleåret ud. 

 

§ 12 KONSTITUTION. 

Stk. 1 Formand og kasserer kan ikke være samme person. 

Stk. 2 Kassereren kan af kredsstyrelsen udpeges blandt de almindelige medlemmer, hvis denne ikke er 

medlem af kredsstyrelsen. I så fald tiltræder denne kredsstyrelsen uden stemmeret. 

Stk. 3 Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v. 

Stk. 4 Kredsformand og kredskasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse 

af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. 

Stk. 5 Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 13 TILLIDSREPRÆSENTANTEN. 

Stk. 1 Kredsstyrelsen drager omsorg for, at der ved hvert tjenestested indenfor kredsens område vælges en 

tillidsrepræsentant og en stedfortræder for denne. 

Stk. 2 Tillidsrepræsentanten og dennes stedfortræder vælges for to år ad gangen. Valget skal foregå senest 

den 31. marts i ulige årstal og være i overensstemmelse med TR-91 reglerne. 

Stk. 3 Funktionsperioden for tillidsrepræsentanten og dennes stedfortræder starter 1. august i det år, hvor 

valget har fundet sted. 

Stk. 4 Endvidere drager kredsstyrelsen omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har et fast 

tjenestested, vælger kontaktperson og stedfortræder ud af egen midte (jf. DLF´s vedtægter § 11A). Valget 

finder sted i september måned for et år ad gangen (1.10 - 30.9). 

Stk. 5 Kredsstyrelsen udpeger, i henhold til aftale med Næstved Kommune, blandt kredsens medlemmer med 

ansættelse i Næstved Kommune en fællestillidsrepræsentant. 

 

§ 14 FAGLIGE KLUBBER 

Stk. 1 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner 

kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. 

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 



TR/kontaktperson er formand for klubben og er forbindelsesledet til kredsstyrelsen. 

Valg af TR og TR-suppleant sker i henhold til TR-reglerne. 

Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. 

Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. 

Kontaktperson(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. 

Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, 

kan udgøre en særlig klub under kredsen. 

Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 

 

§ 15 PENSIONISTER. 

Stk. 1 Med det formål at styrke og fastholde de sociale, kulturelle og fagpolitiske sammenhold blandt 

kredsens pensionister, danner kredsens medlemmer i fraktion 4 en faglig klub. 

Medlemmerne af fraktion 4 vælger 2 kontaktpersoner, der er bindeleddet til kredsstyrelsen. 

De nærmere bestemmelser fastlægges i pensionistklubbens forretningsorden, som godkendes af 

kredsstyrelsen. 

Der afsættes et årligt beløb på budgettet til pensionistarbejdet. 

Stk. 2 Kredsstyrelsen drager i samarbejde med Det Forpligtende Kredssamarbejde omsorg for, at der i lige år 

afholdes valg til årsmødet for fraktion 4 for en toårig periode. 

 

§ 16 OPLØSNING AF KREDSEN. 

Stk. 1 Næstved Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette 

vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på 

hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer stemmer derfor. Opnås 

der ikke 2/3´s flertal for beslutningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes 

med almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 2 I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere 

bestemmelse med udgangspunkt i kredsens formålsbestemmelse. 

Stk. 3 Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens Særlig Fond, 

herunder evt. fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings Særlig Fond.   

§ 17 ÆNDRINGER. 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte almindelige medlemmer stemmer 

derfor. 



 

Vedtaget den 29. september 2020 

 


